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كوشد تا رهيافتي نو از قانون ايمني زيستي را در پرتو اصول و ضوابط  اين نوشتار مي
اين رهيافت، بازتاب . حاكم بر تفسير حقوقي و استلزامات حقوق كيفري ارائه دهد

شود تا از  نسبت به قانون ايمني زيستي است؛ از يك سو كوشش ميگانه ديدگاهي دو
رهگذر لحاظ نمودن سازوكارهاي مربوط به فناور ي مقرر در اين قانون، چگونگي تفسير 

مرتبط با فناوري  جرائمستي تحليل شود، و از ديگر سو حقوقي از مفاد قانون ايمني زي
رسد كه سياست تقنيني بدين سمت و  يبه نظر م. گيرد رار ميقزيستي مورد بازانديشي 

ولو با عدم تتبع و تامل الزم در موازين و مالحظات  ـ سو گرايش يافته كه به هر بهايي
قانوني را تحت عنوان قانون ايمني زيستي به تصويب برساند تا در بادي امر،  ـ حقوقي

المللي  اد بينگردد همگرايي قانون داخلي با اسن آنچه به ذهن تابعان حقوق متبادر مي
ليكن اين مطلب شايان توجه است كه چه بسا ناديده . ايمني زيستي باشد ةمرتبط با حوز

گردد،  انگاشتن آثاري كه از حيث استلزامات حقوقي بر قانون ايمني زيستي مترتب مي
با روح حاكم بر اين قانون منافات داشته و موجب به محاق گراييدن و متروك  اساساً

هاي فني بر ساحت  آموزه ةبدين سان سيطر. عمل شود ةانون در عرصگرديدن اين ق
الرعايه حقوقي اين تالي فاسد را به دنبال داشته كه تفسير حقوقدانان با  موازين الزم

ايمني زيستي از مفاد اين قانون دارند، غايتي كه مدنظر  ةتفسيري كه متخصصين عرص
  .داده است اي از ابهام قرار قانونگذار بوده را در هاله

  

  واژگان كليدي
قانون ايمني زيستي؛ سياست كيفري تقنيني؛ تفسير حقوقي؛ ضمانت اجراي 

  .سازي؛ نظام حقوقي داخلي كيفري؛ بومي
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 هاي حقوق كيفري نقد و بررسي قانون ايمني زيستي با تأكيد بر رهيافت

 
  ني حاكم بر قانون ايمني زيستيسياست تقني) الف

توان در نحوة تهيه و  هاي انديشه جهاني شدن را مي تابترين باز يكي از برجسته
تدوين قانون ايمني زيستي مشاهده نمود زيرا در اين قانون، گرايش فزايندة مقنن 

المللي مربوط به حوزة ايمني زيستي  اي و بين ايراني به الگوبرداري از اسناد منطقه
ذار در همه جاي اين اين گرايش تا حدي است كه قانونگ. خورد كامالً به چشم مي

قانون از فن احاله بهره جسته و كوشش نموده تا به منظور برون رفت از 
هاي اجراي اين قانون به كرّات به پروتكل كارتاهنا به عنوان سندي مرجع  چالش

حالي است كه احاله به مقررات مندرج  اين در. در حوزة ايمني زيستي ارجاع دهد
وگانه در سياست تقنيني را با خود به همراه داشته در پروتكل كارتاهنا رهيافتي د

است كه ترجمان آن در نظام حقوق داخلي چيزي جز عدم انطباق با موازين حقوق 
بايد پذيرفت كه چه بسا آنچه كه . هاي حقوقي نخواهد بود داخلي و تشتت ديدگاه

يستي الخطاب در عرصة ايمني ز برپاية پروتكل كارتاهنا امري مسلم و بعضاً فصل
سازي آن با استلزامات نظام حقوقي داخلي  است، امروزه در پرتو بومي تلقي شده

هاي  ها و ظرفيت اگر نگوييم مردود، دست كم، فاقد قابليت انطباق با مشخصه
اتكا بيش از حد قانونگذار به منابع فراملي در قانون ايمني . حقوق داخلي باشد

سازي  به ضرورت انكارناپذير بومي زيستي از يك سو و عدم معطوف نمودن توجه
مقررات حوزة ايمني زيستي از سوي ديگر، اين تالي فاسد را به دنبال داشته كه 

ولو با عدم تتبع و تأمل الزم در  ـقانونگذار خود را ناگزير ساخته به هر بهايي 
قانوني را تحت عنوان قانون ايمني زيستي به  ـ موازين حقوقي و مالحظات قضايي

  .رساند تصويب



 

 

1389 بهارماره دوازدهم، سال چهارم، ش           فصلنامه حقوق پزشكي/   151
روز

ي پي
اوات

سم
ير 
ام

  

روند سياست تقنيني حاكم بر قانون ايمني زيستي بيش از آنكه در راستاي 
هاي حقوقي و قضايي جمهوري اسالمي  گذاري همخواني وهماهنگي با سياست

ايران باشد، حاكي از اين واقعيت است كه قانونگذار به هر تقدير خود را ملزم 
المللي در اين  با قواعد بينساخته است در قانون ايمني زيستي به سمت همگرايي 

المللي  عدم توجه قانونگذار به تعارضات اجتماعي الزامات بين. عرصه حركت كند
انديشي قانونگذار به منظور رفع  با قوانين داخلي حدي است كه حتي اثري از چاره

افزون بر . يند تصويب قانون ايمني زيستي يافتاتوان در فر اين تعارضات را نمي
جا كه پروتكل كارتاهنا به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است اين، از آن

قانون مدني اين پروتكل در حكم قانون داخلي ايران به  4به موجب تصريح مادة 
حال آنكه جاي شگفتي است كه قانونگذار در قانون ايمني زيستي . آيد شمار مي

مة صرف بسنده صرفاً به احاله به مواد مندرج در پروتكل آن هم به صورت ترج
سان، اوالً قانون ايمني زيستي بدون آنكه توانسته باشد الزامات  بدين. نموده است

هاي كنوني در حوزة زيست فناوري در كشور همسو نموده  قانوني را با واقعيت
ثانياً . است ي را با خود به همراه داشتهبرداري از يك سند فرامل باشد، صرفاً گرته

مدني، پروتكل كارتاهنا در حكم قانون داخلي بوده و هنگامي كه طبق قانون 
گردد،  باشد و به مثابه يك كل واحد تلقي مي آور مي همانند آن واجد اثر الزام

ثالثاً، سؤاالت بنيادي . هاي موردي قانونگذار به اين پروتكل فاقد معني است ارجاع
يستي وضعيت باوجود قانون ايمني ز: گردند عبارتند از كه به ذهن متبادر مي

توان تعبير نمود؟ آيا پروتكل قانون ايمني زيستي  حقوقي پروتكل را چگونه مي
يك نظام موازي را در حوزة ايمني زيستي با خود به همراه خواهد داشت كه در 
اين صورت بروز تشتت در تفسيرهاي حقوقي دور از انتظار نخواهد بود يا آنكه 
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هاي صرف به عنوان  برداري م بسياري از گرتهتوان عليرغ قانون ايمني زيستي را مي
  قانوني مستقل با آثار حقوقي افتراقي و خاص تلقي نمود؟

گيري يك نظام حقوقي موازي  رسد برداشت نخست كه بيانگر شكل به نظر مي
باشد، مقرون به واقع است، زيرا در قانون  در عرصة ايمني زيستي در كشور مي

هاي حقوقي داخلي وجود  ها و ظرفيت محدوديت ايمني زيستي نيم نگاهي نيز به
داشته در حالي كه در پروتكل كارتاهنا كه در حال حاضر در حكم قانون داخلي 

واقعيت آن است . است ايران است، هيچ يك از اين موارد مطمح نظر قرار نگرفته
توجهي به آثار حقوقي مترتب بر الفاظ مندرج در قانون ايمني زيستي كه  كه بي

زده به آنها تمسك جسته است، موجب به محاق گراييدن و  ونگذار شتابقان
  .متروك ماندن اين قانون در عرصة عمل خواهد شد

قانون ايمني زيستي سياستگذاري، تعيين و تصويب راهبردها در  3بند الف مادة 
عرصة ايمني زيستي را به عنوان يكي از وظايف شوراي ملي ايمني زيستي 

توان به خوبي  كن با عنايت به تركيب اعضاء اين شورا ميلي. است برشمرده
ها و راهبردهاي قانوني در  دريافت كه قانونگذار تا چه اندازه نسبت به سياستگذاري

آنچه كه شاهدي بر اين مدعاست خالء . اعتنا بوده است عرصة ايمني زيستي بي
ن در اي. حضور حتي يك حقوقدان در تركيب شوراي ملي ايمني زيستي است

قانون ايمني زيستي مصوبات اين شورا  3مادة  4حالي است كه به موجب تبصرة 
توان قانوني را  حال چگونه مي. باشد االجرا مي پس از تأييد رئيس جمهور، الزم

گمان مهمترين رسالت آن  بيني شده كه بي متصور شد كه شورايي در آن پيش
ستي است اما حتي در تركيب سياستگذاري و تصويب راهبردها در عرصةايمني زي

از اين رو، در قانون ايمني زيستي با . است آن حضور حقوقدانان مغفول مانده
اي  شديم كه بر بسياري از آنها آثار حقوقي انبوهي از الفاظ قانوني مواجه مي
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هايي كه شوراي ملي  مشي كلي و سياستگذاري مترتب است كه هريك در خط
افزون بر اين بند ج . ناپذير دارد د، تأثيري اجتنابكر ايمني زيستي تعيين خواهد

دارد كه از جمله ديگر وظايف شوراي ملي  قانون ايمني زيستي اشعار مي 3مادة 
ها و ضوابط موضوع اين قانون  ها، دستورالعمل نامه ايمني زيستي تصويب آيين

ي را ها و ضوابط قانون ايمني زيست توان دستورالعمل حال آنكه چگونه مي. است
تصويب نمود بدون آنكه اعضاء شورا بر آثار و تبعات حقوقي مترتب بر الفاظ 

هاي  ه قانون اشراف كامل داشته و بتوانند آنها را با عمومات قوانين فرادست و مقرر
بدين ترتيب حتي نگاهي اجمالي به قانون ايمني زيستي ! متفرقه منطبق سازند؟

ايمني زيستي سياستي دوگانه، مشتت  صةسازد كه سياست تقنيني در عر روشن مي
ها و تحوالت داخلي  مندي است كه پيش از آنكه محصول ضرورت و فاقد ضابطه

به همين دليل، اين قانون . است المللي در اين حوزه بوده باشد، زاييدة فشارهاي بين
پيش از آنكه قانوني بومي را در حوزة ايمني زيستي به تصوير بكشد، كوششي 

 .سازد المللي منعكس مي را در راستاي همگرايي بيننافرجام 

  
  ايمني زيستي جرائمسياست كيفري در قبال ) ب

توان از چند منظر مورد  سياست كيفري مستقر در قانون ايمني زيستي را مي
هاي  اي كه شايستة تأمل موارد الزامي و بايسته نخستين مؤلفه. واكاوي قرار داد

ايمني  جرائماست كه  باشد، يستي در اين قانون ميانگاري در عرصة ايمني ز جرم
توان از آنها تحت عنوان  گيرند كه مي قرار مي جرائماي از  زيستي اساساً در طبقه
انگاري، مقنن بايد اصل را بر  بدين توضيح كه در مقام جرم. جرائم منفي ياد كرد

خسارتي از  مطلق بودن اين جرائم نهاده و تحقق جرم را منوط به آنكه ضرورتاً
جرم ناشي شود، نمايد زيرا در اين جرائم، اصوالً وصف مجرمانه به صورت فعل 
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تعلق گرفته و سزاوار نيست كه قانونگذار پاسخ كيفري به مرتكبين جرائم ايمني 
ها را به مخاطرة جدي  زيستي را كه در مفهومي موسع حق بر سالمت انسان

سخن بهتر، قانونگذار نبايد براي اتخاذ به . افكنند، مقيد به ورود ضرر نمايد مي
واكنش كيفري در قبال بزهكاراني كه ايمني زيستي را آماج جرم خود قرار 

اند منتظر باشد در عالم خارج ضرورتاً ايراد ضرري رخ دهد، بلكه واكنش  داده
هايي كه ناقض  كند كه نفس ارتكاب افعال يا ترك فعل كيفري مناسب ايجاب مي

انگاري شده و با پاسخ كيفري مواجه  ت ايمني زيستي است، جرميكي از الزاما
قانون ايمني زيستي، پاسخ كيفري  6اين در حالي است كه به موجب مادة . شود

موكول به ورود خسارت گرديده و قانونگذار، جرائم ايمني زيستي را به صورت 
انگاري به صورت  متأسفانه، قانونگذار به اثر پيشگيرانة جرم. مقيد مقرر نموده است

توجهي نموده و امكان اتخاذ و اعمال هرگونه پاسخ كيفري را صرفاً در  مطلق بي
سان قانون ايمني زيستي  بدين. فرضي فراهم نموده كه خسارتي وارد شده باشد

كند و  مبدل به نوش دارويي شده است كه بسيار ديرهنگام قابليت اجرايي پيدا مي
تي كه متعاقب جرائم ايمني زيستي بر زيست بوم اي از خسارا چه بسا بخش عمده

  .باشد كم ترميم آنها بسيار دشوار مي ناپذير بوده يا دست شود جبران يا افراد وارد مي
آنچه بيش از پيش مؤيد اين مطلب است كه در قانون ايمني زيستي و در سطح 
 قانونگذاري، ضرورت اتخاذ يك سياست كيفري همسو با ماهيت و طبقة جرائم

باشد  اين قانون مي 6است، فراز ديگري از مادة  امنيت زيستي ناديده انگاشته شده
كه ارتكاب رفتار ناقض ضوابط و استانداردهاي حاكم بر حوزة ايمني زيستي را در 

آور است كه همان رفتار يا  مرتبة نخست فاقد وصف مجرمانه نموده و شگفت
بدين ترتيب، . است گاري نمودهان همان عناصر متشكله را در مرتبة دوم، جرم

شود و معني  مرتكب در مرتبة نخست صرفاً به جبران خسارات وارده محكوم مي
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آن چيزي جز سلب حمايت كيفري از زيست بومي كه حفظ آن الزمة احترام به 
رسد حمايت كيفري  به نظر مي. باشد، نخواهد بود حق بر سالمت اشخاص مي

نمود كه قانونگذار در قانون ايمني زيستي با  يشايسته از ايمني زيستي اقتضا م
دهند،  بزهكاراني كه زيست بوم و حق بر سالمت اشخاص را مورد تعرض قرار مي

گرفت و از اين رهگذر،  يك سياست كيفري فاقد تسامح و تساهل را پيش مي
. نمود هرگونه تعرض به ايمني زيستي را با پاسخ كيفري در خور همراه مي

ش مورد حمايت در قانون ايمني زيستي به قدري واالست كه واكنش ترديد ارز بي
كيفري به دور از هرگونه اغماض نسبت به معترضان به آن كمترين انتظار 

باشد تا از يك سو، جرائم ايمني زيستي بدون پاسخ  شهروندان از مقنن كيفري مي
ي قانونگذار كيفري نمانده و از سوي ديگر بزه ديدگان اين جرائم از حمايت كيفر

  .محروم نگردند
انگاري  تر، عدم جرم باري، عدم مقرر نمودن پاسخ كيفري و به تعبير صحيح

شود كه ويژگي بازدارندگي از  رفتارهاي ناقض ضوابط ايمني زيستي باعث مي
قانون ايمني زيستي رخت بربسته و تالي فاسد آن چيزي جز تجرّي مرتكبين 

نگذار در قانون ايمني زيستي حتي اين پاسخ كيفري افزون بر اين، قانو. نخواهد بود
آيا . دير هنگام و در مرتبة دوم را نيز صرفاً محدود به جزاي نقدي نموده است

مجازات جزاي نقدي براي جرائم ايمني زيستي كه در شدت آثار زيانبار آنها 
  كمترين ترديدي وجود ندارد، مجازاتي متناسب با اهميت اين جرائم است؟

تواند در قبال جرائم يا مجازات احتمالي نسبت به  جازات جزاي نقدي ميآيا م
  ارتكاب جرم منصرف گردد؟

ها منفي است و مجازات جزاي نقدي نه مجازاتي  رسد پاسخ اين پرسش به نظر مي
آور براي مرتكبين جرائم ايمني  متناسب و نه مجازاتي داراي اثر بازدارنده و ارعاب
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با وجود چنين مجازات خفيفي، تكرار جرائم ايمني زيستي و بنابراين، . زيستي است
  .افزايش نرخ اين جرائم، دور از انتظار نخواهد بود

توان  يكي ديگر از موارد نابساماني سياست كيفري در قانون ايمني زيستي را مي
بدين . پروايانة مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در اين قانون يافت در پذيرش بي
قانون ايمني زيستي، تخطي از مفاد اين قانون كه در  6موجب مادة توضيح كه به 
انگاري شده هم در اقدامات اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي  مرتبة دوم جرم

بدين ترتيب، مجازات . است بيني گرديده فعال در زمينة فناوري زيستي جديد پيش
ده و جرائم ايمني مقرر در اين قانون نسبت به اشخاص حقوقي نيز قابل اعتماد بو

اين مقررة چالش برانگيز . توان به اشخاص حقوقي نيز منتسب نمود زيستي را مي
داير مدار اين نكته است كه آيا قانونگذار اساساً مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي 

است كه اكنون به طور ناگهاني  را به صورت اصولي در نظام حقوقي ايران پذيرفته
ن را به اشخاص حقوقي فعال در زمينة فناوري زيستي در قانون ايمني زيستي آ

جديد تسرّي داده و رفتار آنان را داراي توصيف مجرمانه ساخته و با پاسخ كيفري 
باري، قانون ايمني زيستي . است؟ پاسخ به اين پرسش نيز منفي است مواجه نموده

يفري از اصول حاكم بر حقوق كيفري عدول نموده و بطور استثنائي مسئوليت ك
اما واقعيت آن است كه پذيرش مسئوليت . است اشخاص حقوقي را پذيرفته

كيفري اشخاص حقوقي در اين قانون بدون توجه به مباني حاكم بر اين موضوع 
هاي اشخاص حقوقي مرتكب  وارد قانون شده و لذا تناسب پاسخ كيفري با مشخصه

آن است كه چنانچه  نكتة قابل تأمل .است جرائم ايمني زيستي رعايت نگرديده
قانون ايمني زيستي را نقض نموده و شرايط  7يك شخص حقوقي مفاد بند ب مادة 

گذاري را رعايت نكرده باز هم به سبب ضرورت جمع بين  بندي و برچسب بسته
توان با شخص حقوقي برخورد كيفري نمود زيرا هنوز  اين قانون نمي 7و  6مواد 
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ر ورود خسارت ناشي از اين رفتار ناقض قانون بود و در انتظا 6بايد به استناد مادة 
  .در غير اين صورت امكان برخورد با شخص حقوقي متخلف وجود ندارد

قانون ايمني زيستي شوراي ملي ايمني  7افزون بر اين، به استناد بند ب مادة 
بندي و  ماه شرايط بسته 6زيستي مكلف گرديده است تا ظرف مدت 

كليه اشخاص حقيقي  7وانگهي به موجب صدر مادة . نمايدگذاري را تهيه  برچسب
و حقوقي كه قصد واردات، صادرات و يا حمل و نقل داخلي و فرامرزي موجودات 

اند شرايط الزم از  يافتة ژنتيكي موضوع اين قانون را دارند موظف زندة تغيير شكل
اگر مقررة حال . گذاري را رعايت نمايند بندي و حمل و نقل و برچسب نظر بسته

دارد تخطي از  جمع ببنديم كه اشعار مي 6را با مفاد مادة  7بيني شده در مادة  پيش
مفاد اين قانون، جرم تلقي شده و شخص متخلف در صورت تكرار آن براي بار 
دوم عالوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارت وارده به صورت جزاي 

گرفت كه شوراي  نتيجه 7و  6مع مادتين توان از ج نقدي محكوم خواهد شد، مي
زني در واقع مبادرت به  بندي و برچسب ملي ايمني زيستي با تعيين شرايط بسته

نمايد و اين در حالي است كه اساساً  تعيين عناصر متشكله و جرم ايمني زيستي مي
 ياين شورا نه از حيث حوزة اختيارات و جايگاه آن و نه از حيث تركيب اعضا

  .باشد ي چنين امري واجد صالحيت نميآن برا
قانون ايمني زيستي، تخطي از مفاد اين  6براساس آنچه گفته شد به موجب مادة 

انگاري گرديده و براي آن از رهگذر مقرر داشتن جزاي نقدي كيفر  قانون جرم
است، نحوة نگارش موسع اين ماده باعث گرديده كه تقريباً به تعداد  تعيين شده
لذا اين ايراد را متوجه  .است هاي متعدد صورت گرفته انگاري قانون جرمموارد اين 

قانونگذار ساخته كه در قبال همة اين جرائم صرفاً يك واكنش يكسان و مشابه 
بدين ترتيب اصل لزوم تناسب . است كه همانا جزاي نقدي است، اتخاذ گرديده
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ونگذار در قانون مجازات با ماهيت و شدت جرائم رعايت نگرديده و گويي قان
ايمني زيستي از يك نوع مجازات و با يك ميزان از شدت به عنوان تنها حربة 

كه بايد اذعان داشت  حالي در. برخورد با جرائم ايمني زيستي بهره جسته است
مجازاتي كه به صورت موردي در قبال جرائم تعيين نشده و فاقد تناسب با نوع و 

ركرد پيشگيرانه نخواهد داشت بلكه خود مبدل شدت و ضعف جرم باشد نه تنها كا
گردد كه ميزان خطر ناشي از تكرار جرائم ايمني زيستي را  زا مي به عاملي جرم
لذا بايد پذيرفت كه بسنده نمودن قانونگذار به مجازات جزاي . دهد افزايش مي

نقدي پيامدي جز خنثي گرديدن آثار واكنش كيفري و عدم كارايي حقوق 
اند،  بال مجرميني كه ايمني زيستي را به مثابة آماج جرم خود برگزيدهكيفري در ق

  .تعيين نخواهد داشت
باشد آن است  نكتة ديگري كه پيرامون نقد قانون ايمني زيستي شايان ذكر مي

هاي  قانون ايمني زيستي در صورتي كه هريك از دستگاه 6كه به موجب مادة 
صالح در خصوص اقدامات اشخاص حقيقي و يا حقوقي فعال در زمينة  اجرايي ذي

اند ضمن  فناوري زيستي جديد تخطي از مفاد اين قانون مشاهده نمايند، مكلف
صالح  تعليق مجوز شخص خاطي، مراتب را براي رسيدگي قضايي به مرجع ذي

تي در اين اي نقطة قو اگرچه در بادي نظر، وجود چنين مقرره. قضايي ارجاع نمايند
آيد كه مفاد آن برگرفته از سياست جنايي مشاركتي و گرايش  قانون به شمار مي

اين . هاي اجرايي است مقنن به سمت فلسفة وجودي جرائم عليه عدالت دستگاه
االتباع بودن خود  مقرره تا حد يك مقرره ارشادي تنزل يافته و صبغة آمره و الزم

كه با امعان نظر به پيامدهاي مخرب و گاه  سؤال اين است. را از دست داده است
هاي  غيرقابل جبران جرائم ايمني زيستي، آيا نبايد عدم اعالم جرم از سوي دستگاه

صالح قضايي، جرم تلقي گردد؟ آيا اينجا كه قانونگذار بايد  اجرايي به مراجع ذي
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ليف انگاري ترك تك كرد، قصور ننموده است؟ آيا جرم انگاري مي مبادرت به جرم
  توانست واجد جنبة پيشگيرانه بوده و دستگاه هاي اجرايي نمي از ناحية دستگاه

قضايي را در كشف جرائم ايمني زيستي و تسريع روند تعقيب و تحقيق اين جرائم 
هاي اجرايي  ياري دهد؟ بنابراين، مادامي كه تكليف مقرر گرديده براي دستگاه

ي متناسبي توأم نباشد، رسيدگي قضايي موضوع قانون ايمني زيستي با ضمانت اجرا
بدين . سريع و به موقع به جرائم ايمني زيستي نه امكانپذير خواهد بود و نه موفق

ترتيب، بايد اذعان داشت كه ايرادات مذكور بيانگر اين است كه متأسفانه 
اعتنا بوده  هاي حقوق كيفري بي قانونگذار در قانون ايمني زيستي نسبت به رهيافت

انگاري و تعيين  توجهي قانونگذار از بين رفتن كاركردهاي جرم لي فاسد اين بيو تا
نبايد فراموش . باشد اي براي مبارزه با جرائم ايمني زيستي مي مجازات به منزلة حربه

كرد كه در عرصة جرائم ايمني زيستي بايد اصل را بر ضرورت مداخلة نظام 
ي كه حق بر سالمت انسانها و حفظ عدالت كيفري نهاد تا از اين رهگذر، جرائم

رو شده و براي  سازند با پاسخ كيفري مناسب روبه زيست بوم را مخدوش مي
اي باال رود كه  مرتكبين جرائم عليه ايمني زيستي، هزينة ارتكاب جرم تا اندازه

هيچ ترديدي آنان را در فرايند گذار از انديشة مجرمانه به فعل مجرمانه  بتواند بي
 .زدمتوقف سا

  

  اي از ابهام الزامات قانون ايمني زيستي در هاله) ج
اعتنا  هاي نحوة انشاء قانون بي قانون ايمني زيستي از دو منظر نسبت به بايسته

بوده و لذا نه تنها تفسير مبتني بر قواعد حقوقي از اين قانون را با دشواري مواجه 
قانون را مبدل به ساخته بلكه بسياري از تكاليف به ظاهر الزامي در اين 

لذا نگارنده در اين بخش از . است هايي صوري و فاقد ضمانت اجرا نموده مسئوليت
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كوشد تا از رهگذر احصاء اين موارد، توالي فاسد ناشي از خروج  نوشتار حاضر مي
در اين راستا، بند . قانونگذار از موازين حقوقي در تصويب اين قانون را تبيين نمايد

دارد كه يكي از وظايف شوراي ملي  ون ايمني زيستي اشعار ميقان 3الف مادة 
ها در عرصة ايمني زيستي  ايمني زيستي، نظارت بر اجراي راهبردها و سياستگذاري

بيني كاركردي نظارتي براي  عليرغم آنكه پيش. مطابق با مفاد اين قانون است
مود، در راستاي توان نقطة قوت اين قانون تلقي ن شوراي ملي ايمني زيستي را مي

گونه مكانيزم و سازوكار نظارتي براي تبيين چگونگي  انجام اين وظيفة خطير هيچ
واقعيت اين است كه عدم تصريح قانون . است اعمال نظارت مشخص نگرديده

ايمني زيستي به الگويي مشخص و سازوكاري شفاف براي نظارت، اين وظيفة 
آنچه كه گرانيگاه . است اتي نمودهاي نمادين و تشريف شورا را مبدل به وظيفه
گيري از سازوكارهاي نظارتي و  دهد شفافيت در نحوة بهره نظارت را تشكيل مي

كه  در حالي. باشد ها مي چگونگي نظارت بر اجراي راهبردها و سياستگذاري
قانونگذار بدون آنكه سيستم نظارتي شوراي ملي ايمني زيستي را تبيين نمايد، صرفاً 

از اين . است الي به نظارت به عنوان يكي از وظايف شورا اشاره نمودهبه طور اجم
قانون ايمني زيستي دور از  3بيني شده در مادة  حيث، متروك ماندن نظارت پيش

انتظار نخواهد بود و چنانچه در بهترين فرض ممكن، شورا مبادرت به اعمال 
وة ايفاي اين وظيفه، نظارت نمايد به دليل عدم مشخص گرديدن فرايند نظارت و نح

اي  طبعاً چگونگي نظارت از مالحظات اجرايي و برخوردهاي گزينشي و سليقه
مصون نخواهد ماند زيرا انشاء موسع قانون امكان هرگونه تفسير از نحوة نظارت را 
فراهم ساخته و چه بسا نظارت دستاويزي براي دخالت دادن مالحظات 

  .ددغيرتخصصي در شيوة اجراي راهبردها گر
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اين  5توان در مادة  يكي ديگر از ايرادات وارد بر قانون ايمني زيستي را مي
به موجب اين ماده، مسئوليت حفاظت از ذخاير ژنتيكي و . قانون جستجو نمود

بانك ژن به عهدة وزارت جهاد كشاورزي، مسئوليت حفاظت از تنوع زيستي به 
انسان و بررسي  عهدة سازمان محيط زيست و مسئوليت حفاظت از سالمت

ارزشيابي مخاطرات احتمالي موجودات زندة تغيير شكل يافته كه به مصرف انسان 
رسد و همچنين مسئوليت شناسايي و اتخاذ تدابير الزم درمورد موجودات  مي
باشد برعهدة  زا مي اي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي انسان بيماري زنده

اما پرسش بنيادي كه . است زشكي نهاده شدهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پ
خصوص ايفاي  توان در گردد اين است كه چگونه مي در اينجا به ذهن متبادر مي

به سخن بهتر، چنانچه هريك از . ها حصول اطمينان نمود صحيح اين مسئوليت
نهادهاي مذكور، در انجام مسئوليت خود قصور ورزند با چه ضمانت اجراهايي 

رود  اگر اين تكاليف واجد صبغة حقوقي باشند پس انتظار مي. شد مواجه خواهند
لذا قانون ايمني زيستي باز . كه عدم انجام آنها با ضمانت اجراي قانوني توأم گردد

كند كه اگرچه در بادي امر، الزامي حقوقي به نظر  هايي اشاره مي هم به مسئوليت
ها را  حق بر سالمت انسان آيند، در واقع تخطي از آنها كه بيش از هر چيز مي

افزون بر اين، در فراز . باشد سازد فاقد ضمانت اجرايي مناسب مي مخدوش مي
 اند در هاي اجرايي موظف شده بر طبق بند ج اين ماده دستگاه 5ديگري از مادة 

مورد درخواست كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه بعد از انجام آزمايشات ميداني، 
زندة تغيير شكل يافتة ژنتيكي را دارند، پس از اخذ  قصد رهاسازي موجودات

مستندات علمي مربوط به ارزشيابي مخاطرات احتمالي انجام شده توسط متقاضي 
ماه، نظر مستدل و كتبي خود را مبني بر موافقت يا مخالفت  3حداكثر ظرف مدت 

رايي اين هاي اج است كه چنانچه دستگاه اما قانونگذار مشخص ننموده. اعالم نمايند
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وظيفه را مبني بر اعالم موافقت يا مخالفت با درخواست متقاضي انجام ندهند و به 
نشود، حكم موضوع چيست؟ شايد اگر قانونگذار  درخواست متقاضي پاسخي داده

تصريح نموده بود كه دستگاه اجرايي ظرف مدت تعيين شده بايد نظر خود را 
ود زنده تغيير شكل يافتة ژنتيكي چنانچه داير مدار مخالفت با رهاسازي موج

وجود داشت كه عدم  5باشد به متقاضي اعالم نمايد، اين امكان در تفسير مادة  مي
نظر را به معني موافقت دستگاه اجرايي مربوطه حمل نمود، بدين استدالل كه  اعالم

بر اين مسئله  5اما منطوق مادة . است صرفاً اعالم مخالفت نياز به تصريح داشته
لت دارد كه دستگاه اجرايي خواه در مقام مخالفت و يا موافقت با درخواست دال

لذا سكوت دستگاه اجرايي و . متقاضي بايد آن را به صورت مكتوب تصريح نمايد
پاسخ گذاردن درخواست متقاضي آن هم در فرضي كه وي مستندات علمي را  بي

ي زيستي مسكوت مانده و است، در قانون ايمن نيز به دستگاه اجرايي ارائه نموده
حال . اين نحوة انشاء قانون موجبات تضييع حقوق متقاضيان را فراهم خواهد نمود

هاي اجرايي از رهگذر  رسد قانونگذار بايد به نحوي وظيفة دستگاه آنكه به نظر مي
عدم انجام وظيفة خود فراهم نگردد و دستگاه اجرايي در فرض عدم پاسخ به 

  .را با ضمانت اجراي قانون مواجه ببينددرخواست متقاضي خود 

رسد،  افزون بر اين، ايراد ديگري كه بر قانون ايمني زيستي وارد به نظر مي
  .باشد اين قانون مي 9تبصرة مادة 

صورت بروز شرايط اضطراري،  در 9بدين توضيح كه به موجب تبصرة مادة 
انه را از وضعيت صالح مجاز است كه بخشي از اطالعات محرم دستگاه اجرايي ذي

اين . هاي اجرايي ديگر افشاء نمايد بندي خارج نموده و آنها را براي دستگاه طبقه
اين قانون هدف و محل ورود و چگونگي  8حالي است كه برطبق مادة  در

گردد و مشمول قانون مالكيت معنوي بوده و هيچ  رهاسازي مجرمانه تلقي مي
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سؤال . ر دولتي حق افشاء آن را نداردشخص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غي
  چيست؟مطروحه در اينجا اين است كه تفسير ما از شرايط اضطراري 

تواند  اضطرار و شرايط اضطراري تعبيري حقوقي است كه نحوة تفسير از آن مي
اين درحالي است كه قانونگذار در . آثار و تبعات متفاوتي را درپي داشته باشد

هاي تحقق و احراز وضعيت اضطراري را احصاء  مؤلفه قانون ايمني زيستي حتي
است و سپس مقرر داشته كه در صورت بروز شرايط اضطراري، شخص  نموده

البته اين امر كامالً بديهي است  ـگونه ادعايي نخواهد داشت  داراي مجوز، هيچ
زيرا وقتي احراز اضطرار منوط به رعايت معيارها و ضوابطي نگرديده است، ديگر 

البة به انتفاء موضوع خواهد عاي مستدل و مستندي قابل طرح نبوده و اساساً ساد
  .بود
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  نتيجه
زدگي در تصويب اين قانون به چشم مي خورد كه  رسد نوعي شتاب به نظر مي

چه بسا آنچه . آورد حقوقي مفاد اين قانون به بار مي ناگزير عوارضي را در تفسير
الخطاب بوده، امروزه  المللي مسلم و فصل هاي بين كنوانسيون ها و پروتكل ةكه برپاي

سازي آنها با نظام حقوقي داخلي مردود بوده و يا دست كم نيازمند  در پرتو بومي
وانگهي . بيني ساز و كارهايي متناسب و منطبق با موازين حقوق داخلي باشد پيش

اي گرانيگاه قانون  الغهگونه مب نبايد اين مطلب به فراموشي سپرده شود كه بي هيچ
هاي تضمين اين حق به موازات  ايمني زيستي حق بر سالمت انسان و شيوه

رفت قانون ايمني  ازاين رو انتظار مي. سازوكارهاي حفاظت از تنوع زيستي است
 ةزيستي در خصوص مسئوليت اشخاص حقوقي در قبال رهاسازي موجودات زند

ايمني زيستي، چگونگي برخورد  ةدر عرصنظارت  ةژنتيكي، نحو ةتغيير شكل يافت
كيفري با متخلفين آثار تفسير حقوقي از اصل محرمانگي و نيز تفسير شرايط 

  .تاثير آن از ساختاري منسجم و شفاف برخوردار باشد ةاضطراري و محدود
بدين ترتيب نگارنده بر آن است كه از رهگذر ارزشيابي انتقادي قانون ايمني 

سازي مفاد اين قانون و  هاي پيرامون بومي گرايانه از چالش زيستي تصويري واقع
باري، در پرتو . هاي حقوق داخلي بايد ترسيم گردد قابليت انطباق آن با ظرفيت

ها و  زيستي طرح اين چالش ةرود كه متخصصين حوز اي انتظار مي تعامل ميان رشته
اي نوين  كه در عرصهبيان نقاط ضعف اين قانون را نه به عنوان مقابله با قانوني 

رفت از اين معضل كه  جستجوي راهكاري به منظور برون ةوارد شده، بلكه به مثاب
هاي حقوق داخلي همسو نبوده و چه بسا آتيه اين قانون  رهاورد اين قانون با بايسته

اين واقعت را بايد پذيرفت كه . را با متروك ماندن آن عجين سازد، تلقي نمايند
رج در قانون ايمني زيستي با ورود به متن قانون واجد معناي تك تك الفاظ مند
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اند و لذا معطوف نمودن توجه و اتخاذ نگرشي عميق و به دور از  حقوقي شده
اي نسبت به آثار حقوقي كه از منظر تفسيرهاي حقوقي بر عبارات  تعصبات رشته

اعتنايي و  ضرورتي كه بي. گردد، ضرورتي انكارناپذير است اين قانون مترتب مي
ناديده انگاشتن آن پيامدي جز افول جايگاه قانون ايمني زيستي به دنبال نداشته و 
 ةتوجه به آن و اهميت قائل شدن براي آن نويد بخش افقي نوين در عرص

هاي زيستي جديد در  اي ديگر را به روي فناوري گذاري بوده و دريچه قانون
افزايش حق  ردن وي از اطالعات،مند ك هرهب. گشايد سياست تقنيني ايران مي

  .انتخاب و دفاع از حق بر سالمت مصرف كننده است
الزم به ذكر است كه هر چند حمايت از مصرف كننده در يك اقتصاد سالم از 

و حمايت از  هاست، در عين حال دولت بايد با تقويت نهادهاي ناظر اولين اولويت
وضع تدوين استانداردها و  ق،گذاري دقي نهادهاي صنفي و مردم نهاد، مقررات

جويانه، سيستم رقابت بازار را به  كنترل بازار بدون استفاده از ابزارهاي مداخله
نحوي كنترل نمايد تا توليدكننده نيز انگيزه خود را براي توليد يك كاالي سالم و 

  .ايمن از دست ندهد
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